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30. april 2014 

Sundhedsguru lærer ledere om ledelse og vækst 

Hvad kræver forandring og vækst af lederen og medarbejderen? Det er emnet på 

Konferencerækken ”Leder – flyt dig”, som Lederne arrangerer i løbet af foråret. 

Tirsdag den 20. maj kl. 13 står lokalafdelingen Lederne Sønderjylland bag 

konferencen, som afholdes på Folkehjem i Aabenraa. Her kan man blandt andre 

møde motivator og sundhedsguru Chris MacDonald, der mener, at 

forudsætningen for at være en god leder er at være i stand til at motivere sine 

medarbejdere til at nå målene. 

På konferencen vil han fortælle, hvordan ledere får motivationen frem i 

medarbejderne og derigennem skaber et effektivt arbejdsmiljø, uanset om 

virksomheden står overfor vækst eller nedskæringer. 

Den anden oplægsholder er iværksætteren Ricco Sørensen, som står bag Riccos 

kaffebar. Den første Riccos kaffebar åbnede i 2001, og siden er der kommet 16 

nye til. Iværksætteren bag vil på konferencen forklare om opstart, udfordringer 

og prioriteringer i forløbet.  

Tredje oplægsholder er serieiværksætter Josefine Campbell, der vil fortælle, 

hvordan hun har fået succes ved at skabe et internationalt, digitalt og 

fællesskabsorienteret fundament, som giver både fokus, fodfæste og fleksibilitet 

til at klare skærene under perioder i forandring. 

Afdelingsformand for Lederne Sønderjylland, Peter Martensen, ser især frem til 

at høre Chris MacDonald, fordi han kan give en sundhedsvinkel på lederjobbet. 

- På konferencen kan man møde både motivationseksperter, iværksættere og 

ledere med masser af personlig erfaring, siger Peter Martensen.   

Konferencen på Folkehjem er rettet mod ledere på alle niveauer, og både 

medlemmer og ikke-medlemmer af Lederne er velkomne. Tilmelding kan ske 

på www.lederne.dk/konferencer. 
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